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Bestedingen van de camperaars

Waarin onderscheidt de camperaar zich 
van andere kampeerders?

De camperaar is mobiel, heeft een brede interesse, blijft 
vaak voor kortere tijd en doet zijn inkopen graag lokaal.

Reisgedrag van de Nederlandse camperaar:
•  Recreëert het hele jaar door, dus camperplaatsen helpen de inkomsten 

voor uw recreatiesector te spreiden.
• Ruim tien keer per jaar op pad, waarvan vijf keer kort (1-3 dagen)
• Gemiddeld drie dagen op één locatie

61%
lente winter

22%54%
herfst

69%
zomer

uit eten
19% winkelen

8% overnachting
18% brandstof

24%
recreatie
10%

boodschappen
22%

€68,-
Gemiddelde besteding 
per dag per camper

Waarom meer 
camperplaatsen?

Groeiende markt 
met potentie

1 januari 2019
118.753 campers 
in Nederland
De prognose is dat over tien 
jaar het aantal campers in 
Nederland is verdubbeld.
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De campermarkt is zowel in Nederland als 
in  Europa een toeristische groeimarkt die 
 mogelijkheden biedt om meer bezoekers 
aan te trekken. Op dit  moment telt Europa 
bijna twee miljoen campers, dat zijn ruim 
vier miljoen  potentiële bezoekers. 

NL

CAMPING LIFE

Camperaars recreëren het hele jaar door, zodat uw  
buitenplaatsen, landgoedwinkels en musea ook bezoekers 
krijgen buiten het hoogseizoen.



Wat heeft een 
camperplaats nodig?
Camperplaatsen dienen zodanig ingericht te worden dat campers van verschillende gewichtsklassen kunnen 
recreëren op een draagkrachtige en (redelijk) vlakke ondergrond. Ook zal er genoeg ruimte aanwezig moeten 
zijn, denk aan de draaicirkel van een camper. 

Ook camperplaatsen moeten in het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan) opgenomen worden. Daar gaat 
de  gemeenteraad over. Het helpt dan als het belang van camperplaatsen in de provinciale Omgevingsvisie be-
nadrukt wordt.

• Camperplaatsbord met onderbord op paal � € 200,-
• Belijning � € 50,-
• Routebordje � € 70,-
• Spelregelbord met gemeente informatie � gratis (via NKC)
• Draagkrachtige ondergrond

• Verharding � PM
• Camperservicezuil met muntinworp � € 5.000,-

Noodzakelijk Optioneel

Voorkeur voor overnachten

54% camping 40% camper-
plaats 6% elders

Wat levert een camperplaats op?
Een camperplaats met tien plekken, een overnachtingstarief van € 10,- en een 

 bezettingspercentage van 80% kan zo’n € 30.000 omzet per jaar opleveren (uitgaande van  
365  dagen open). Hierbij is de opbrengst van het bezoek aan de kernen in uw provincie  

(recreatie, museumbezoek en de lokale middenstand) nog niet meegerekend! 

Peildatum: 1 januari 2019  

Bronnen: RDW, NKC-ledenonderzoek (10.700 respondenten) en een internationaal onderzoek van Campercontact onder 8.500 camperaars.

Camperplaatsen zijn tegen lage kosten aan te leggen
De meeste camperaars zijn zelfvoorzienend en hebben alleen elektra nodig. Wel stellen zij sanitair en  water 
op prijs. De kosten zijn afhankelijk van de aanwezige infrastructuur, riool, water, elektra voorzieningen en 
 voorzieningenwensen.


